The system of levels is thus based on the multiplicity in unity. All levels use the same elements in a slightly different composition or colour.
The visual system of the levels is developed on 4 levels, according to the following principle:

1. Vrcholné štátne orgány a ministerstvá
The supreme state authorities and ministries
• plnofarebný štátny znak / the national emblem in full range of colours;
• horizontálna kompozícia / horizontal composition.

2. Ostatné ústredné orgány štátnej správy
The other central state administrative authorities
• plnofarebný štátny znak / the national emblem in full range of colours;
• vertikálna kompozícia / vertical composition.

3. Orgány štátnej správy
The state administration bodies
• jednofarebný štátny znak / monochromatic national emblem;
• vertikálna kompozícia / vertical composition.
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4. Miestne orgány štátnej správy
The local state administration bodies
• namiesto štátneho znaku používajú súčasný symbol – znak územnej samosprávy
/ instead of the national emblem they use the current symbol – the local government sign;
• vertikálna kompozícia / vertical composition.

DESAŤ PRINCÍPOV
V BOJI PROTI

Takéto odlíšenie úrovní štátnej správy je dobrým vyjadrením ich vzťahu a zároveň dáva jasný signál budovania prehľadného systému orientovaného na občana.
Such differentiation of state administration levels is a good expression of their relationship and also gives a clear signal to the establishment of a transparent and citizen-oriented system.
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KORUPCII
Protikorupčné desatoro
I.

Zodpovednosť
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky má zavedený
vnútorný systém vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti.
II.

Zákonnosť
Zamestnanec koná podľa platných právnych predpisov
a dodržiava zákonom stanovené povinnosti.
III.

Etickosť
Zamestnanec sa riadi Etickým kódexom štátneho zamestnanca.
IV.

Profesionálnosť
Zamestnanec rozhoduje odborne, kompetentne a nezaujato.
V.

Dôslednosť
Zamestnanec venuje pozornosť potrebám a kritickým názorom klienta.
VI.

Otvorenosť
Zamestnanec koná vždy otvorene a transparentne tak,
aby mal klient prístup k všetkým relevantným informáciám
a dokumentom.
VII.

Transparentnosť
Zamestnanec vybavuje klienta len na tento účel určených miestach
(klientske centrá), a to na základe princípu otvorených dverí,
pričom klient dodržiava pokyny zamestnanca
vo veci vybavovania stránok.
VIII.

Nepodplatiteľnosť
Zamestnanec neprijíma dary, všimné ani iné prejavy vďaky
a nevyžaduje ich od klienta, ktorý to rešpektuje
a neponúka ich.
IX.

Nestrannosť
Klient nenalieha na zamestnanca s cieľom uprednostniť
vlastné záujmy a zamestnanec neuprednostňuje vlastné
záujmy a nezvýhodňuje jedného klienta pred druhým.
X.

Poctivosť
Bezpečné protikorupčné prostredie je vytvárané spoločne
- zamestnancom aj klientom.

Pre bližšie informácie kontaktujte supervízora na klientskom centre okresného úradu
alebo navštívte stránku: https://prevenciakriminality.sk

